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Dag van de leerkracht                                                
Vandaag is de dag van de leerkracht. Ieder jaar vieren we de kracht en pracht 
van het onderwijs in de eerste week van oktober. Een dag gemaakt voor het 
onderwijs. 
De 'Dag van de Leraar' valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als 
een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd 
stilgestaan bij het belang van onderwijs. Onze collega’s hebben een 
gedichtenbundel gekregen van Arie de Bruin, het nieuwe normaal. Hieronder 
een gedicht over het mondkapje. Een gedicht uit mei 2020, maar deze week 
zeer actueel geworden. 
 
MONDKAPJE 
 
Als elk kind 
een mondkapje moet dragen 
dan scheelt dat heel wat vragen 
het wordt veel stiller in de klas 
want menig wildebras gaat met zo’n doekje 
niet meer buiten zijn boekje, 
 
een harde stem achter textiel 
klinkt toch wat minder subtiel, 
dus bij ’t zelfstandig werken 
heb ik het kapje gepromoot 
 
als het echt stil moet zijn: 
geen stoplicht meer op rood 
maar elastiek achter je oren, 
zo kun je niemand storen! 
 
Arie de Bruin, 22 mei 2020 
 

Nieuws algemeen 

 

 
 
 
 

Belangrijke data voor oktober: 

ma 5 oktober: 
GMR-vergadering 

 
Vr 9 oktober: 

Leerlingenraad 
 

di 13 oktober: 
MR-vergadering 

 

vr 16 oktober 
Continurooster gr 5-8 t/m 14.00u 

 

za 17 okt t/m zo 25 okt: 
Herfstvakantie 

 

ma 26 oktober: 
Intekenen gr 8 via Parro voor 

verwijzingsgesprekken 
 
 
 

Belangrijke data voor november: 

woe 4 november:  
Voorlopig adviesgesprek gr 8 

 

ma 9 november: 
GMR-vergadering 

 

ma 16 november: 
Studiedag (leerlingen vrij) 

 
 

 



 

 
Update corona  

Het kabinet heeft vorige week nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. In het primair onderwijs verandert er de komende periode niets. Het protocol blijft 
gehandhaafd en ook op de hygiëne maatregelen zoals handen wassen blijven we alert.  
 
De GGD ontvangt momenteel veel vragen, ook uit het onderwijs. Door de drukte lukt het hen helaas niet altijd om 
snel op vragen te reageren. Daarom hebben zij een aantal veel voorkomende zaken met ons gedeeld. We vinden 
het belangrijk u hiervan op de hoogte te houden:  
• Kinderen tot en met groep 8 mogen naar school bij verkoudheidsklachten. Docenten mogen bij 
verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen;  
• Als een leerling of docent last heeft van koorts, benauwdheid of hoesten, moeten zij thuisblijven;  
• Als een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent koorts heeft of benauwd is, 
mag de leerling/docent niet naar school. Het hele gezin moet thuisblijven;  
• Als een huisgenoot van een leerling of docent positief getest is op corona, mag de leerling/docent niet naar 
school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste 
persoon;  
• Klasgenoten en docenten van een positief geteste leerling worden in principe niet aangemerkt als nauwe 
contacten. Als een leerling (t/m groep 8) in nauw contact (meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter) is geweest met 
iemand die positief getest is op corona, mogen zij dus wel naar school, sport en BSO. Ze mogen echter niet naar 
verjaardagen of op bezoek bij familie en vriendjes; voor docenten geldt dat zij in dit geval niet naar school komen.  
• Als er één leerling positief getest is, moet het kind in isolatie (gedurende minimaal 7 dagen na start klachten EN 
24 uur klachtenvrij). De klasgenoten en docenten hoeven niet in quarantaine (behalve als ze via het bron- en 
contactonderzoek van de GGD worden aangemerkt als nauw contact) en mogen dus naar school. Klasgenoten die 
naast elkaar in de les zitten worden niet aangemerkt als nauw contact;  
• Als één leerkracht positief getest is, moet deze ook in isolatie. De leerlingen hoeven niet in quarantaine en 
mogen dus naar school. 
 
 
Ouderraad 
De ouderraad van de Julianaschool bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die van alles met elkaar regelen 
rondom activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de vieringen van Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis, 
avondvierdaagse, enz. Helaas gaat een aantal ouders ons na dit schooljaar verlaten, omdat hun zoon/dochter zal 
uitstromen naar de middelbare school. We zijn dus op zoek naar ouders die het leuk vinden om een steentje bij 
te dragen. We vergaderen vijf keer per jaar met de hele groep en daarnaast zijn er nog wat overleggen met de 
verschillende commissies waar je als ouderraadslid in zit. Het is een kleine tijdsinvestering en het geeft veel 
voldoening om het resultaat te zien. Vooral ook de blije kinderen in de school. Als je meer informatie wenst over 
de taken van de ouderraad of als je wilt weten wat er precies tijdens de vergaderingen wordt besproken, dan ben 
je natuurlijk van harte welkom. Je kunt altijd contact opnemen met onze voorzitter Marije Bijkerk:   
or@juliana-school.nl  
 
 
 
 

mailto:or@juliana-school.nl


Schoenendoosactie 
Dit schooljaar doen we weer mee met de Schoenendoosactie. Deze week worden hiervoor flyers uitgedeeld.  De 
inleverdata volgen in de Nieuwsbrief 4. We willen u vragen om alleen gebruik te maken van de machtiging voor 
afschrijving. 
 
Buitendeuren 
Nu het weer kouder wordt buiten, merken we dat ook in de ochtend in de klas wanneer de buitendeuren open 
staan. Hierdoor gaat veel warmte verloren. De deuren gaan nog steeds om 8.20 uur open, maar als er even geen 
leerlingen bij de deur zijn, zullen we de deur dicht doen, zodat de warmte zo veel mogelijk binnen blijft. Uiteraard 
is de deur niet op slot, zodat de kinderen gewoon naar binnen kunnen.  
 
Ventilatie 
Uiteraard houden we ons op school aan de ventilatievoorschriften. Ook nu het kouder wordt, houden we de 
ramen open, waar we voorheen een raam dicht deden tegen de kou. Het is raadzaam om uw kind een trui of vest 
mee te geven om in de klas aan te kunnen trekken.  
 
Gevonden 

Deze sleutel is gevonden op school op woensdag 16 september, na 
de startgesprekkken. De eigenaar kan de sleutel ophalen bij de 
directie.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betaalverzoek 
We herinneren u aan het betaalverzoek van de vrijwillige ouderbijdrage / schoolreis / schoolkamp. U heeft in 
Parro hierover een bericht gekregen.  
 
Herfstvakantie / Continurooster 
Op vrijdag 16 oktober volgen de groepen 5 tot en met 8 een continurooster van 8.30 tot 14.00 uur. De groepen 
1 tot en met 4 volgen de reguliere schooltijden op vrijdag. Hierna begint de herfstvakantie.  
 
5 december 
Zoals u in het bericht van onze directeur-bestuurder heeft gelezen, zullen de schoolfeesten in aangepaste vorm 
plaatsvinden. Hieronder valt ook het Sinterklaasfeest. De intocht van Sinterklaas op school, zal alleen plaatsvinden 
met de kinderen van de Julianaschool. Dit betekent dat u als ouder niet in de gelegenheid gesteld wordt om dit 
bij te wonen.  
Als Vereniging hebben we besloten om vooraf duidelijkheid te scheppen over Piet.  Sint zal dit jaar vergezeld 
worden door twee roetveeg Pieten.  



 

Nieuws van de sportcommissie 
Coronamaatregelen 
Dordt Sport heeft laten weten dat de sportevenementen die gepland staan voor dit schooljaar vooralsnog 
doorgang vinden. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de nieuwe regels, waaronder de regel dat er geen 
toeschouwers aanwezig mogen zijn (uitgezonderd begeleiding). Over drie weken wordt er opnieuw gekeken wat 
de regels zijn en wat de consequenties zijn voor de sportevenementen. Ook vindt overleg met de 
sportverenigingen plaats. Vanuit de sportcommissie zullen wij jullie op de hoogte houden. 
Schoolsport Tafeltennis (groep 3 t/m 8) 
Er van uitgaande dat de sportevenementen doorgaan, laten we jullie hierbij weten dat op maandag 21 december 
(in de kerstvakantie!) Schoolsport Tafeltennis plaatsvindt. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking 
met TTV Dordrecht en vindt plaats in hun verenigingsgebouw (Sportcomplex Corridor). Kinderen van groep 3 t/m 
8 kunnen meedoen en spelen individueel tegen elkaar in drie categorieën: groep 3 -4, groep 5-6 en groep 7-8. 
Inschrijven kan tot en met dinsdag 10 november via de website https://juliana-school.nl/schoolsport. 
 
Lunchlokaal zoekt overblijfkrachten voor de Julianaschool 
Twee overblijfkrachten kunnen de overblijf niet meer combineren met hun werk en één overblijfkracht gaat m.i.v. 
oktober met zwangerschapsverlof. Daarom is de overblijf van de Julianaschool op zoek naar nieuwe 
overblijfkrachten voor de maandagen, dinsdagen en donderdagen. Heb je tijd om één of twee vaste dagen per 
week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te begeleiden bij het eten en spelen in hun middagpauze, 
dan horen wij dat graag! Je eigen kinderen kunnen uiteraard  kosteloos overblijven. 
We zijn ook op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet een vaste dag kunt maar wel regelmatig  kunt 
invallen dan is je hulp ook zeer welkom. Een jonger broertje of zusje mag meegenomen worden naar de overblijf.  
Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50. 
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong 
anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 
 
Volgende Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 3 verschijnt op maandag 26 oktober 2020.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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